
10. června 2015 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

Informace k rekonstrukci silničního průtahu Hrádek 

Práce na rekonstrukci silničního průtahu Hrádkem jdou do finále. Veškeré pokládky asfaltu 

budou dokončeny tento týden. V pondělí 15.června proběhne kolaudace stavby a již od úterý 

by měla nová komunikace být plně v provozu.  

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 

Skupina ČEZ informuje občany, že 18. června 2015 od 7.30 do 16.30 v části obce Hrádek 

bude přerušena dodávka elektřiny. Jedná se o část obce při hlavní silnici od mostu směrem na 

Kolinec, po pravé straně od čp. 43 až k čp. 180., po levé straně od čp. 53 až k čp. 169, ulice 

od prodejny ZKD k nádraží a dále oblast u řeky ohraničená čp. 188-192-90-64.   

Oznámení České pošty 

Česká pošta oznamuje občanům, že příští týden ve dnech 18. a 19. června 2015 bude pobočka 

pošty v Hrádku uzavřena. 

 

Prodej kuřiček 

Firma Novák Radomyšl bude příští čtvrtek 18. června 2015 v době od 16.00 hodin prodávat u 

obecního úřadu v Hrádku  kuřičky. Stáří kuřiček je 20 týdnů, cena 175,-Kč za kus.  

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na dětský den  
Tuto sobotu 13. června 2015 od 14. 00 hodin se bude konat na fotbalovém hřišti v Hrádku 

Dětský den s diskotékou. Na programu budou různé soutěže a dovednostní disciplíny. 

Pořadatelé srdečně zvou všechny děti a dospělé, kteří chtějí strávit příjemný den hrou. 

 

Pozvánka na sportovní a kulturní akci v Tedražicích 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá v sobotu 13. června 2015 od 16.00 hodin 

v hasičské zbrojnici v Tedražicích sportovní a kulturní akci u příležitosti oslav dne dětí. Na 

tuto akci srdečně zvou pořadatelé všechny děti, rodiče i občany. 

 

Informace ze sportu: 
Zprávy z fotbalu 
Výsledky zápasů z minulého týdne:  

A-tým vyhrál ve Velkém Boru 3:0. Góly dali Radek Holeček, Jakub Švelch a Libor Kutil ml.  



B-tým vyhrál doma nad rezervou Chanovic 4:2. Branky vstřelili Robert Bigasz dvě, Karel 

Mareš a Lukáš Rydval po jedné.  Mladší žáci prohráli s družstvem Klatov  2:4. Obě branky 

dal Daniel Špička. 

Příští utkání: 

V neděli  14. 6. 2015 od 17:00 přivítá A-tým družstvo Janovic, ve kterém se rozhodne o 

našem možném postupu do krajské soutěže. Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

Hasičský sport 
Pozvánka na hasičskou soutěž 

V sobotu 13. června. 2015 od 9.00 hodin proběhne v Čejkovech na hřišti vyřazovací kolo 

mužů hasičské soutěže. Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy zve všechny příznivce hasičů k 

podpoře soutěžících. 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

11.6.2015  Jaroslav Dvořák   85 let   

                   

Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  


